
 الباعث الحثيث في مصطلح الحديث                                       الشيخ مندور عبد الوهاب

       ~ 1 ~ 

هـ 6341 – 6341الفرقة الثانية عام    معهد شيخ اإلسالم العلمي 

 

 

 

 

 -:ما بـس هبٌُا محمس ظىل هللا ؿوََ و سمل أ  هلل و امعالة و امسالم ؿىل ذامت املصسوني  امحلس

, ًُْؤَذُش ِمْْنَا ِزََيَداٌت ُمِفَِسٌة, َوَأَساِهَُس  " ًلول احلافغ ابن كثري ِحََحنْيِ َوكَْس ُدّصَِجْت ُكُتٌب َكثرَِيٌة ؿىََل َامعَّ

َسٌة, َكَعِحَِح َأِِب َؾوَ  ِِهْ َوُكُتٌب ُأَدصُ َجِِّ ْْيٍ َاْْلَْظََبَاِنِّ َوغرَْيِ ـَ ُ , َوَأِِب ه كَاِنِّ اِؾَِلِّ  َوامُُْبْ ْْسَ ِ
َم اهََة, َوَأِِب بَْكٍص َاْْل َ ََ  ِامْ

َتْسَرِك ِبَكثِ  , َوُُهَا َذرْيٌ ِمَن َامُْمس ْ ِتِّ ََتَا, ََكْبِن ُدَزًَْمَة, َواْبِن ِحبَّاَن امبُس ْ اُُبَا ِْصَّ رٍي, َوَأهَْؼُف َأَساِهََس َوُمُتوًًن . َأْْصَ

" 

  ؟نيما مـىن دصجت كتب كثرية ؾن امعحَحس: 

 "املس ترصجات  " ُشا ابب من ابب امتعيَف يف امـمل اْسَ 

 َحني ن تكون يف امعح و ًًبغي أ   , نيمِا هفس رشوط امعحَح متوًنً ك س تسراا املس تسرَكت يه :

 و كتاب اخملتارة نوضَاء امللسيس دلاركعين ت ندلاركعين و امتتبؽ ناملوزما -مثال :

ىل أ حادًث كتاب بـَيَ و خيصهجا بأ   يه -املس ترصجات :  ًصق املعيفساهَس ميفسَ من غري ظاْلإؾامد اإ

ْلتلي مـَ فِوتلي مـَ يف ص َزَ فاإن ضاق ؿوََ اخملصج فِو     يف ص َخ ص َزَ و كس ْل ًوتلي مـَ اإ

  . س ترصج ؿوََ يف امكتابٌ فِرتكَ و ْل ٍ س يادمعحاِب و كس ْل جيس ُشا احلسًث ابإ يف ا

 

 املس ترصج ؿوََحادًث كثرية مُست يف امكتاب ني خيصجون أ  و بـغ املس ترصج -

 . حادًث امت مل خيصهجا مسملك)أ ِب ؾواهة( فلس أ كرث من اْل   

 

 

 

ابعةر المحاضرة ال  
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 -رشوط املس ترصجات :

 .مََ ًوظهل اإ  دىن حىت ًفلس س يساً ًرتك ص َزا أ   ْل -1

 ًوتلي مؽ امبزاري يف ص َخ ص َزَي مؽ امبزاري يف ص َزَ ْل ًرتكَ و ن ًوتلمو اس تعاع أ   -رشح:

ذا ضاق ؿوََ اخملصج و مل جيس اإ   حِْنا ًضعص أ ن ًوتلي مـَ يف ص َخ  ,ي بَ مؽ ص َخ امبزاريس ياد ًوتلاإ

 .و حىت يف امعحاِب ص َزَ أ  

 س ياد ن حيصص ؿىل امـوو يف اْلإ أ   >---امـوو  -2

 لكام ىزل  ؿسد اموسائط و لكام كرث , امس يس ىللكام كل ؿسد اموسائط لكام ؿ -امرشح:

 ,ِب هـْي صوى يف ؾرص أ  امـوو وس يب ابمًس بة مل ساهَس امت تُ و 

 .و خبمسة أ  ساهَس فِو ٍصوهيا بس تة ون اْل حادًث بس بؽ أ  َكن يف ؾرصٍ ٍصو فوو

  4 َ و بني ؾبس امصازقًث ؾن ؾبس امصازق )ظاحب معيف ( ٍكون بٌُذش احلسأ  أ بو هـْي مو  -مثال:

 . كوت اموسائط تكون كس اق فِكشذشٍ ؾن امعُبان ؾن ادلبصي ؾن ؾبسامصاز يف حني مو أ  

 و املاكهة و ؿىل و ُشا ٌسمى ب ؿوو املزنةل أ   

 فلط ( 11فائسة و مكن امض َخ اكتفى ب 22) ِه ابْل ظل  ما فائسة املس ترصجات ؟؟

  نيامزَيدات امت ثلؽ يف املتون و مُست يف امعحَح -1

 ؛ ترصاً  و مكن املس ترصج مٌَ خم نييف امعحَحًث هفسَ موجود احلس -رشح:

 .حاكم امفلَِة زَيدة اْل   و ُشا ًفِس يف

 كرثة امعصق  -2

 .ؿىل غرٍي يف حال امتـارض  و تصجِحاً  كَساً امس يس و احلسًث و ًٍزسٍ ْصة و ثأ   كَسًفِس يف ثأ   -رشح:

 . ؿوو اْلإس ياد ) س بق رشحَ ( -3    

 

 

 



 الباعث الحثيث في مصطلح الحديث                                       الشيخ مندور عبد الوهاب

       ~ 3 ~ 

هـ 6341 – 6341الفرقة الثانية عام    معهد شيخ اإلسالم العلمي 

 .ىت ُبم ظاحب املس ترصج أ  س ترصج اذلٍن ثـسًل رواة امل  -4    

 ماحوكِم ؟  -رشح :

 .ُل اجلصح و امتـسًل فهيم ون فِـمس بالكم أ  حو جمصّ أ  , ما موجوق فهيم من كبل ذكل اإ 

 و مسكوت ؾْنم فُس تعحب احلنك ؿوهيم من ادصاج ظاحب املس ترصج هلم أ  

 . ادًثحخيصج ُبم اْل   تني فِأ يت بصجال جلاهَ ٌس ترصج ؿىل امعحَحأ  ظل و اْل  

ة و اإ ثـسًل امصواة مٌاز  -موحوػة :  مصواةمزام املس ترصج بتوجَق ُؤْلء اع فَِ فِو فَِ هوع من امتلًو

 .و ُشا فَِ هؼص  , حادًث امعحَحنياذلٍن ُدصج ُبم أ   

 هنم جلاة "أ  ن خيصج بصواة ٍصى أ  " ًًبغي  ًلول ابن جحص ن َكن يف اْل ظل كاماإ و  -

ْل ثوجَق هلم بنِاةل و اق تصفؽ ؾيَ اجل جّ ذا وُ اإ فاجملِول   دصاج أ بو هـْي نوصواة ما ُو اإ   . جحص ٍصى أ ن اإ

 مسني ذارج امعحَحنيسثرصحي امل -5

 ؟!! رمبا روًت امصواًة ؾن املسمس يف امعحَح فِأ يت امليتلس  ًلول كَف ُشا  -امرشح :

ًرصح  حىت هَ ضـَف حسًثَ و اْل ظل أ  س و كس ؾيـن يفشا مل ًثبت يف رشظَ اْلثعال ُشا مسمُ

ن احلسًث مضِور ابمترصحي ابمسامع ؿىل أ   امتداً ابمسامع اؾ ىت بَ و مل ًشكص ثرصحياً ابمسامع و امبزاري كس أ  

 ذارج امعحَح فوام ًأ يت ظاحب املس ترصج و خيصج ُشا احلسًث و فَِ ثرصحي املسمس ابمسامع

 . بزاريأ فاد ْصَح ام  كس ُبشا ٍكون ال اْلإصاكل و انوبس ؾن حسًث امبزاري وز فلس أ   

 .و بـس الادتالط أ  وعني معن ْسؽ مْنم كبل الادتالط متَزي و ثبُني حسًث اخملت-6

َكن ًـصف ابمثلة و حسث هل و امصاوي اخملتوط )رشح يف ادلورة امسابلة ( ُو راوي اْلإدتالط أ   -امرشح :

  حفؼَغرّي دتل و ساء و ال ضبعَ و و مصض فلأ  حادث َكإحرتاق كتبَ أ و أ ظابَ معى 

 , سث هل و ًيؼصون يف ثالمِشٍء حيسدون رار خ ُشا احلادث و امتغَري اذلي حو امـوام 

 امتار خ حفسًثَ ْصَحذش مٌَ كبل ُشا مفن أ   

 َس ساه َف ْل ن ص َزَ َكن ًٍزس و ًيلط يف اْل  ـ ٌَ بـس ُشا احلسًث حفسًثَ ض ذش م و من أ   

 .و املتون من بـس ُشا امتار خ 



 الباعث الحثيث في مصطلح الحديث                                       الشيخ مندور عبد الوهاب

       ~ 4 ~ 

هـ 6341 – 6341الفرقة الثانية عام    معهد شيخ اإلسالم العلمي 

 .فعل امالكم املسرج يف احلسًث  -7

ا و ًفعوِا  , حساًث رمبا وكؽ اْلإدراج فهيا فتأ يت مفعةل يف رواًة  املس ترصجبـغ اْل   -رشح :ام   فميزُي

 .ىل كائهل اإ و ًًسب لك الكم 

ا اموكف  -8  .امترصحي بصفؽ بـغ اْل حادًث امت ػاُُص

 هناأ   وام خيصهجا ظاحب املس ترصج ًتبنيا موكوفة فو ك هنبـغ اْل حادًث رمبا تكون يف امؼاُص  -امرشح :

 مصفوؿة يف اْل ظل 

 "انوِم ابرك ميا يف ميييا "حسًث ابن معص ريض هللا ؾْنام  -مثال :

 س ترصج ملا ٍصوًَ ًيط رصاحة أ ن ابن معصهَ موكوف و مكن ظاحب امل ػِص ُشا احلسًث و ك  فلس 

 .ىل امييب ظىل هللا ؿوََ و سمل رواٍ و رفـَ اإ  

 .امترصحي ابْل سامء املَبمة و املِمةل  -9

 كصجل و امصأ ة و فالن و راوي  >---املَبم -مرشح :ا

 ؟!ن مثل محمس و فلط و ْل هسري محمس ابن مَ  > ----املِمل

 .و اْلإس ياد أ  ؤْلء امصواة سواء َكهت يف املنت سامء ُأ  رصج فِشكص ابمتفعَل س تظاب امل فِأ يت 

 .اهمتَزي ابملنت احملال بَ ؿىل املنت احملال ؿوََ  -12

 مص ورد كثريا يف ْصَح مسمل فاكن ًورد اْل مفاظ و اْل ساهَس لكِا يف ماكن واحس ُشا أ   امرشح :

ثهل فال اإصاكل فِيا مثهل و مبثهل .. فاإن كال مب ٍو أ  رمبا ذكص بـغ امصواَيت و كال بيح َهأ  هَ أ  و َكن من ص

 . بطض ابم 

 و انوفغ اذلي ذكص بَط أ  يفلس فُِم املـىن و مل ًـصف ام  , و حنٍو فِشا مـياٍ ؿسم مـصفة هعَأ  ما مبـياٍ أ   

س يادٍ و ْل خيترص املس ترصج احلسًث و ًشكص ابمتفعَل ماذا كِل اب   .نوفغ و لك حسًث بوفؼَ و اإ

 وظل املـولات  -11

 ِا ابن جحصوظو رث يف امبزاري و ًيسر يف مسمل و أ  ُشا ٍك -امرشح :

هلعاع ؾن ُشٍ اْل ساهَس بغ   .و ْل زاري أ  رشط امب غ اميؼص ؾن كوهنا ؿىلو وظوِا ٍصفؽ ص َبة اْلإ
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 . " ًؤذش مْنا زَيدات مفِسة و أ ساهَس جِسة "وجز ابن كثرييف ذكص امفوائس فلال كس أ  و 

 -مثةل املس ترصجات :أ  

 ِب ؾواهة ْصَح أ   -

غري اذلي ذكص يف  و ْل ٍاكد ًٍزس حسًثاً  و خمعوظاً أ   بوبكص اْلإسامؾَل و ْل ًوجس معبوؿاً ْصَح أ   -

 .امبزاري

 .ن ؾن امبزاري امُبكا مس ترصج -

  ني .ِب هـْي اْل ظفِان ؾن امعحَحأ  مس ترصج  -

 .امرساج ؾن مسمل  -

 

َم أُ كتب  "وًلول   بن دزمية و ابن حبان "ـ اْصاُبا ْصَتا كأ  دص ام

 " كوام يف امعحَحن من امعحَح" بن اْل دصم اذلي كالابَ ؿىل  ُشا الكم ٍصد  و 

 فو نوحامكص َاء كس ثعأ  فابن ظالح كال هل يف املس تسرك  

 ْل حادًث حِاًن ؿىل زَيدات يف اْل مفاظ و اك كتب خمصجة ؿىل امعحَحني حتتوي أ  و ُيا 

َم أ  أُ و كتب  م  .ْصاُبا ْصَتا دص اإ

 بؽ جمدلات ر بن دزمية جوث امكتاب فلط يف أ  او املعبوع من بن دزمية و ابن حبان .. ـ اًلول ك

 جمدل   16يف بن حبان كتابَ كبري و معبوع او امبايق غري موجود و 

مة يف امعحَحني ْلبن بكثري و أ حص مٌَ و أ هؼف أ ساهَس و متون اْل   كذري من املس تسر  مًلول أ هنو ُو 

 و و ابن دزمية  حبان

ا ابنو مكن بـغ املالحؼ  عحَحم ًسذوون احلسن يف ام جحص فِلول أ هن ات كس ذكُص

 . ُشا حيتاج ملصاجـةو  , دصاج امعحَحيف اإ ًضا ْل ٌضرتظون امـةل و امضشوذ و كس ذكص أ   
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ن َكن ابن دزمية َكن ابن حبان و ابن دزمية ًوجل -  .دف كوَال أ  ان اجملاَُل و اإ

 ذا َكن امصاوي كس روي ؾيَ جلة َكن ابن حبان ًوجق اجملاَُل اإ  -امرشح:

 .و روى ُو ؾن جلة و مل ًشكص جبصح و ْل ثـسًل 

ذا روى ؾن امصاوي دزمية َكن ابن  مكن  .ٍصفؽ ؾيَ اجلِاةل و ًـسهل ة امثلة جيان من امصواااإ

" و كشكل ًوجس يف مس يس اْلإمام أ محس من اْل ساهَس و املتون صئ كثري ًوازي كثريا من احادًث ًلول 

بو بـة و ِه أ  ْصاب امكتب الار بل و مل خيصهجا  أ حس من أ  حسُام أ   ضا و مُست ؾيساري أ ًمسمل و امبز

 داوود و امرتمشي و امًسايئ و ابن ماجة "

 وسؽ امكتب املس يسة امت وظوتيا ؿىل اْلإظالق فِو بتـساد امض َخأ  مس يس اْلإمام أ محس  -: حرش 

 كُب مٌَ و مكن مل ًعوياأ  مف و َكن ُياك أ   88صـَب و من مـَ حيتوي كصابة ال 

 .كُب مس يس يف اْلإسالم مكٌَ مل ًعويا ؿىل اْلإظالق أ  ثومَشٍ ابن خمدل اْل هسميس ظاحب  و 

ة و مس يس اْلإمام أ محس فِ و جِسة تاكد ثوازي يف ْصَتا ْصَح امبزاري َ أ حادًث و مفاًرس ْصَحة و كًو

 .و مسمل و مُست ؾيسُام 

 امكتب امس تة  ظالً وام ًفوت صئ من امعحَح كتب امس ية بل كوام ًفوت صئ من اْل حادًث أ  و ك

ة مُست يف امكتب امس تة لكِا  و مكن مس يس اْلإمام أ محس حيتوي ؿىل أ حادًث ْصَحة و كًو

مامًا نوياس و َكن مس يسًا  و  هَ س َكون اإ ُشا ابمضئ امكبري و َكن ًلول ْلبيَ َي بين احتفغ ُبشا املس يس فاإ

 كبريًا اهتلاٍ اْلإمام أ محس من حنو س بـامئة و مخسني امف حسًث 

ري ذكل غيس أ ِب ًـىل و امزبار و مس  مي امعُبان امكبري و اْل وسط و " و كشكل ًوجس يف مـجو ًلول 

 س و املـامج و امفوائس و الاجزاء "من املساهَ

 فِبسأ  ابمـرشة املبرشٍن ابجلية مث بـس ذكل  ةحادًث لك ْصاِب ؿىل حسٍصثب أ   -املس يس ُو :

 .بلِة يف اْلإسالم و كس ٍصثبَ بـضِم حسب حصوف املـجم و ُشا كوَل  الاس  ٍصتَبم يف امغامب ؿىل

 بري فِو مصثب َكملس يس ابمضبط حِاًن ٍكون َكملس يس هكـجم امعُبان امك أ   -املـجم ُو :

 .خبالف بـغ املـامج مصثبة ؿىل ظًصلة املض َزات 
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 ذَ اذلٍن ْسؽ مْنم سامء ص َو أ سامء ص َوذَ فِأ يت بأ  تصثُب اْل حادًث ؿىل  -ظًصلة املض َزات يه :

 .و ًأ يت بلك ص َخ و ًشكص اْل حادًث امت ْسـِا مٌَ س بلَِتم يف املـجم و ًرتُبم ؿىل أ  

 ( يس مصثب حسب امصواي اْل ؿىل ) امعحاِب املس   -اخلالظة :

 . ما املـجم مفصثب حسب امصاوي اْل دىن ) امض َخ (أ  

 م اْل ظغص مٌتلى من اْل وسط املـج -مـوومة :

 سس أ  جمدل بتحلِق امض َح حسني  14ع يف ِب ًـىل ُو املس يس امعغري و معبو أ  املعبوع من مس يس 

 " ظصاف املساهَس امـرشةأ  اف املِصة بحتاإ  دذهل يف "أ  مفلود و مكن ابن جحص  مكن امكبري

جمدل  25امعُبان معبوع يف  جمدل و مـجم 15حمفوط ٍزن هللا رمحَ هللا يف  ار معبوع و حملق منامزبّ و 

 .جمدلات  12وسط يف و اْل  

 

 -اخلالظة يف سؤال :

 .ما ُو املس ترصج و ما فوائسٍ  -س:

 . تلكم ؾن رشط امض َزني ) سؤال نومحارضة امثامثة ( -س:

 ؟ ًنكش ؾبارة ابن اْل دصم -س:
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